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ki mellette, mert sajtótámogatás nélkül Imrédy és
növekvő tábora el fogja őt lehetetleníteni. Arra is fel-
hívta a meghívottak figyelmét, hogy az adott helyzet-
ben egy célt kell mindenkinek szolgálnia: Magyar -
országot, akár a legsúlyosabb megaláztatások árán is,
de meg kell óvni attól, hogy a németek oldalán háború-
ba sodródjon. Ugyanis mint a gazdaságföldrajz profesz-
szora tisztában volt azzal, hogy a németek az újabb
háborút is el fogják veszíteni.

E célját azonban nem tudta megvalósítani. Tiltakozó
öngyilkossága megdöbbentette a korszak magyarságát.
Ortutay Gyula 1941. április 3-i naplójegyzete az akkori

közhangulat és közvélekedés kifejezésének tekinthető:
„Ezzel a mártíriummal egyszerre tanúskodott Európa
színe előtt a magyar ellenállásról… kiderült, hogy a
németekkel a legközelebbi szövetségeseiknek látszók is
engesztelhetetlenül szemben állnak. Teleki öngyilkos-
sága az egyik legnagyobb európai megnyilatkozás a
németség ellen az utóbbi időkben, s talán nemzetünk
igazolása is az eljövendő esztendőkben.”

Ide kell idéznünk Antall József Nagy Imre kapcsán
mondott kijelentését is. „Mártírokkal nem lehet vitat-
kozni”. A jó ügy érdekében vállalt vértanúság ugyanis
felülírja a korábbi hibákat és bűnöket.

TÓTH IMRE

A Mannerheim-vonal

Egy nem létező telefon csörgésére ébredtem. 
Napra nap. Arcod új plakátok takarják a
hirdetőfalon. Egyre valószínűbb a jövő.
Október hetedike van, 
Poe halálának napja.
Életem védvonalán állok. 
Csupa lövészárok, és géppuskafészek.
Csak az a kérdés, hogy jutok haza, 
ha váratlanul rám tör a félelem. 
És, ha a mennyek országát,
erőszakosak ragadják magukhoz. 
Látod, minden tervszerű. Se család,
se gyerekek, se autó.
Talán soha nem találkozunk, ha nem
akkor, és nem ott lépek ki az ajtón.
Lehet, hogy ez a jutalom, amiért nem 
tapostam el egy bogarat, és lelke a föld 
körében maradt.
Tudod, az én életem véges. 
Te aiónokon át élsz, és az én létezésem
számodra, csak egy pillanat. 
Amikor gyermek voltam, gyermekként
gondolkodtam. De ma már tudom, hogy
Te vagy az, aki azért jött, hogy én 
legyek. 


